
ABSTRAK 
 

Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Produksi 
( Studi Kasus pada PT. Bratatex di Cimahi) 

 
Perusahaan textile merupakan salah satu perusahaan manufaktur di mana 

kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi baranf jadi. Semakin bertumbuh 
dan berkembangnya perusahaan-perusahaan textile menyebabkan persaingan semakin 
ketat dan meningkat, sehingga perusahaan harus mempunyai organisasi yang baik dan 
menuntut manajemen uantuk dapat mengelola aktivitasnya sedemikian rupa, yang 
pada akhirnya tercipta pengendalian yang memadai dalam mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaan. Melalui peranan audit internal yang memadai dapat 
dilakuakan oleh perusahaan yang diharapkan dapat menunjang efektivitas proses 
produksi. 
  Audit internal merupakan taksiran atau fungsi penilaian yang independen 
yang ditetapkan dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai 
pelayanan kepada organisasi. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan 
tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Peranan audit internal dapat membawa akibat yang positif 
tehadap pengendalian dan pencapaian tujuan perusahaan, terutama proses produksi 
sehingga dapat terkendali secra efektif. 
 Penulis memilih PT.Bratatex yang berlokasi di Jl. Leuwigajah No. 106B, 
Cimahi Jawa Barat sebagai tempat objek penelitian. Perusahaan tersebut perusahaan 
tersebut merupakan perusahaan industri yang memproduksi kain. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit internal 
atas proses produksi dalam meningkatkan efektivitas proses produksi di PT.Bratatex 
pada divisi dyeing finishing. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang berusaha 
mengumpulkan, meyajikan serta menganalisis data sehingga dapat menarik gambaran 
yang jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan dari penilitian yang 
dilakukan. 
 Penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut ”Audit internal yang 
memadai dalam meningkatkan efektivitas proses produksi”. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang didasarkan pada 
kuesioner yang telah diisi oleh responden yang berkepentingan dengan benar bahwa 
pelaksanaan audit internal di PT.Bratatex telah memadai dengan hasil perhitungan 
sebesar 83,51% dan pelaksanaan proses produksi yang berjalan efektif dengan hasil 
perhitunan sebesar 80,40%. Jadi hipotesis yang penulis kemukan dapat diterima. 
 Kesimpilan yang dapat diambil penulis berdasarkan pengujian hiopotesis dan 
hasil perhitungan terhadap kuesioner bahwa pelaksanaan audit internal atas proses 
produksi  yang memadai dapat meningkatkan efektivitas proses produksi. 
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